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VALDES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 6 / 2016 
Ventspils, 2016.gada 12.novembrī 

Valdes sēdē piedalās LTKF valdes locekli:  
- Hermanis Močaļins; 
- Viktoras Malisauskas; 
- Jānis Ivanovs; 
- Olga Kaziora; 
- Deniss Sisojevs. 

Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) valdes sēdē piedalās 5 valdes locekļi, valde ir 
lemttiesīga. 
Valdes sēdes vadītājs: Hermanis Močalins 
Valdes sēdes sekretārs: Viktoras Mališauskas. 

Darba kārtībā: 
1. Par LTKF valdes locekļu pienākumu sadalījumu  

----------------- 
1. Par LTKF valdes locekļu pienākumiem 
Valdes sēdes vadītājs Hermanis Močalins, vadoties no LTKF Statūtu 7.nodaļas 3.punkta 1.daļas 11.apakšpunkta, kas 
nosaka, ka valde nosaka katram valdes loceklim jomu, par kuras darbību tas atbild, piedāvāja apstiprināt pienākumu 
sadalījumu starp valdes locekļiem un LTKF valdē un LTKF valde pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 

"1. APSTIPRINĀT sekojošo pienākumu sadalījumu starp valdes locekļiem LTKF valdē: 

1) Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) kompetencē ietilpst: 
- pārstāvēt LTKF citās organizācijās vai izsniegt pilnvarojumu citam valdes loceklim pārstāvēt LTKF citās 
organizācijās; 
- vadīt, kontrolēt un plānot LTKF sporta darbību; 
- plānot un kontrolēt LTKF finansiālo darbību vai izsniegt pilnvarojumu citam valdes loceklim kontrolēt LTKF 
finansiālo darbību; 
- kontrolēt LTKF grāmatvedības vēšanu. 

2) Valdes locekļa (ģenerālsekretārs) kompetencē ietilpst: 
- pārstāvēt LTKF kopā ar citu valdes locekli citās organizācijās; 
- veikt LTKF sporta darbību pārvaldīšanu un plānošanu; 
- veikt saraksti ar starptautiskajām organizācijām; 
- kontrolēt LTKF grāmatvedības vēšanu. 

3) valdes locekļa (vice-prezidents/valdes priekšsēdētāja vietnieks)  kompetencē ietilpst: 
- veikt visas valdes priekšsēdētāja funkcijas valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā; 
- kontrolēt LTKF grāmatvedības vēšanu. 



4) valdes locekļa (izpilddirektors)  kompetencē ietilpst: 
- veikt LTKF pasākumu sagatavošanu, organizēšanu un kontrolēt to norisi. 

5) valdes locekļa (LTKF komisiju vadītājs)  kompetencē ietilpst: 
- koordinēt LTKF komisiju darbību. 

2. Noteikt sekojošo valdes sastāvu, izejot no pienākumu sadali starp valdes locekļiem: 

LTKF Valdes priekšsēdētājs/ prezidents: Hermanis Močaļins; 
LTKF Ģenerālsekretārs: Viktoras Mališauskas; 
LTKF Vice-prezidents/valdes priekšsēdētāja vietnieks: Deniss Sisojevs; 
LTKF Izpilddirektors: Jānis Ivanovs; 
LTKF Komisiju vadītājs: Olga Kaziora". 

(lēmums stājas spēkā 12.11.2016.) 

Papildus valdes locekli nolēma pilnvarot valdes sēdes vadītāju: Hermanis Močalins, valdes sēdes sekretāru: Viktoras 
Mališauskas parakstīt šo valdes sēdes protokolu (PAR - 5, PRET - 0). 

------------------------------------ 

Paraksti: 

Valdes sēdes vadītājs  
Hermanis Močaļins __________________________________ 

Valdes sēdes sekretārs  
Viktoras Malisauskas __________________________________

 

Reģ.	Nr.	40008021918  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ltkf@taekwondowO.lv	
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